
Hoe werkt het?

Op mijn advies is nu in de showroom van JKKS.

1. Jij tipt een familielid, vriend, collega of kennis over JKKS Keukens. 

2.  Wij ontvangen ze graag in onze showroom in het bezit van deze flyer waar jouw naam 

op staat. 

3.  Mochten zij besluiten om een keuken te kopen, dan is de waardecheque bijna een feit.

4.  Zodra de keuken geplaatst en betaald is, ontvang jij van ons een mail met de vraag van 

welk merk of winkel jij een waardecheque wilt ontvangen. 

Mijn gegevens:

Naam en voornaam 

Emailadres 

Telefoonnummer 

* Je kiest zelf van winkel (keten) of merk je een waardecheque wilt ontvangen. 

Deel de JKKS- berichten op facebook, vertel vrienden en familie over onze bijzondere aanpak en 

bezorg ons die klant! De waardecheque* is van jou zodra de keuken geplaatst is. 

Draag een koper aan 

voor een JKKS-keuken 

en maak kans op een 

waardecheque van 

250 EURO!



‘Jouw Keuken’ 
is binnen handbereik.

Contactgegevens 

Je wilt een nieuwe keuken maar je ziet er tegenop om je kostbare vrije tijd door te brengen 

in showrooms. Bij JKKS zijn we zuinig op jouw tijd. Wij besparen je urenlange sessies met 

een verkoper die komt met voorstellen die niet aansluiten bij wat je zoekt en al helemaal 

niet passen binnen het budget. Samen met jou ontwerpen we een keuken die ‘past’. We 

komen graag bij je thuis en natuurlijk ben je hartelijk welkom in onze showroom in Heter-

en. En als je het op prijs stelt denken we graag verder met je mee om ervoor te zorgen dat 

jouw keuken en interieur naadloos in elkaar overgaan.

JKKS-Keukens

Ressenerbroek 34

666 MR  Heteren

Telefoon  +31 26 7820106

Email  karin@jkks.nl 

Website  www.jkks.nl

JKKS staat voor ‘Jouw Keuken door 
Karin Salentijn’. Karin Salentijn is 
eigenaar van JKKS in Heteren en de 
keukenbranche kent geen geheimen 
voor haar. Alle keukens van JKKS 
worden bedacht en ontworpen door 
Karin. Ze zijn uniek, op maat gemaakt 
en aangepast aan de wensen van haar 
opdrachtgevers. Ontwerpen van (luxe) 
keukens in, vooral, de particuliere 
sector is dé specialiteit van Karin. 


